
RÅGSVEDS NATURRESERVAT

Magelungen

Välkommen! 
Rågsveds naturreservat rymmer en mosaik av öppna 
ängsmarker, våtmarker, fuktlövskogar, ädellövsmiljöer 
och barrskogsklädda höjder. Stora delar av området 
visar spår av människors brukande av marken som 
präglat landskapet i flera hundra år. Här finns goda 
möjligheter till promenader, löpning, natur- och 
kulturupplevelser och vintertid även skidåkning. 

Artrika våtmarker
Reservatets våtmarksmiljöer utgör viktiga leklokaler 
och spridningsmiljöer för grodor, paddor och 
vattensalamandrar. I våtmarkerna finns även ett rikt 
fågelliv. Sångare som ärtsångare och näktergal kan 
höras i våtmarken och även mindre vanliga arter 
som sävsparv och skäggmes gästar vassen. I den 
öppna vattenytan förekommer skäggdopping, vigg, 
snatterand och flera andra sjöfåglar.

Fuktig lövskog
I anslutning till våtmarkerna förekommer partier med 
fuktig lövskog. I fuktlövskogen finns rikligt med död 
ved i olika förmultningsstadier. Den döda veden utgör 
en viktig livsmiljö för flera mossor, lavar, insekter och 
svampar. På liggande murkna trädstammar kan man 
hitta den sällsynta arten koralltaggsvamp. Fåglar och 
fladdermöss har ofta sina bohål i stående döda träd.
 
Ett välbevarat kulturlandskap
Markerna kring f.d. Snösätra torp användes under 
många år för odling, bete och slåtter, vilket skapade 
det öppna landskap vi ser idag. Torpet revs på 
1970-talet och idag finns öppna ängsmarker och 
koloniområden på de gamla åkermarkerna. Bete 
och slåtter håller landskapet öppet och bidrar till en 
rik kärlväxtflora. Koloniträdgårdarna erbjuder en 
mångfald av blommande örter, träd och buskar, vilket 
gynnar många insekter och fåglar. 

Lummiga ädellövmiljöer
På flera håll i reservatet finns inslag av ädellövskog. 
De gamla vidkroniga ekarna utgör rester av ett 
öppnare kulturlandskap med betande djur. Gamla 
grova lövträd är viktiga livsmiljöer för många lavar, 
svampar och mossor samt för vedlevande insekter, 
som i sin tur utgör en viktig födokälla för många 
fåglar. På stammen och vid basen av riktigt gamla 
ekar kan man hitta de skyddsvärda svamparna ekticka 
och korallticka. 

Gammal tallskog på höjderna 
På höjderna växer hällmarkstallskog, med gamla 
grova tallar som utgör viktiga livsmiljöer för många 
arter. Flera fågelarter trivs i tallskogen, bland annat 
spillkråka, större hackspett och nötväcka. Högt 
upp på stammen på gamla tallar växer tallticka. I 
barken och veden lever flera insektsarter, bland annat 
den sällsynta arten reliktbock, som är beroende av 
gammal, solbelyst tall. 

Welcome!
Rågsved nature reserve hosts a mosaic of open 
pastures, wetland areas, broad-leaved and moist 
deciduous forests and old pine forests. The area has 
a long history of agricultural land use, which is still 
visible in the landscape today. The area is well suited 
for activities such as walking, running and skiing as 
well as wildlife and cultural experiences.   

§ I reservatet är det inte tillåtet att:

• skada levande eller döda träd och buskar, att skada vegetation i övrigt 
genom att till exempel gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller 
svampar, samt att ta grenar och kvistar från marken i syfte att använda 
som ved eller bränsle. Att plocka örter, blommor, bär och svamp är tillåtet, 
med allemansrättens ordinarie begränsningar om hänsyn, hemfrid m.m.

• störa eller skada djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, fånga 
eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.

• förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att gräva, hacka, borra, 
spränga, rista, måla eller liknande.

• göra upp eld annat än på anvisad plats. Medhavd grill, som placeras 
så att den inte skadar underlaget, får användas i reservatet även utanför 
anvisad plats om eldningsförbud ej råder.

• medföra hund som inte är kopplad. Föreskriften gäller inte ledarhund 
för synskadad person, servicehund- och signalhund försedd med 
tjänstetäcke eller för polishund i tjänst. Föreskriften gäller inte heller inom 
markerat hundrastområde eller hundrastgård, där hundar således får 
vistas okopplade. 

• sätta upp skylt, affisch eller dylikt. Snitslar, orienteringsskärmar och 
tipsfrågor får uppsättas om dessa avlägsnas efter avslutat arrangemang.

§ In the nature reserve it is forbidden to:

• Damage living or dead trees and bushes, pick up branches from 
the ground to use as firewood or dig up plants, mosses, lichens or 
mushrooms. Picking flowers, berries and mushrooms is allowed.

• Disturb the wildlife, e.g. by climbing trees with nests or catching or 
killing animals.

• Damage the ground by digging, carving or painting.

• Light fires other than in designated areas. Portable grills may be used 
as long as they do not damage the ground.

• Keep dogs unleashed, except for guide dogs and police dogs. 

• Put up signs or posters.
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